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Sözlükte "ayak izi, kalıntı, kalemle çiz
me, işaret koyma" anlamlarındaki resm 
kökünden türeyen resim "bir şeyin çizgi 
veya boya ile kağıt, bez, tahta gibi düz bir 
satıh üzerine yapılan şekli, bunu yapmak 
için gerekli yöntemleri öğreten sanat; fo
toğraf" marralarına gelir; resim sanatıyla 
uğraşan kişiye ressam denir. Resim keli
mesi Arapça kökenli olmakla birlikte kla
sik Arapça'da resim ve resim yapma kar
şılığı olarak daha çok sO.ret (çoğulu su
ver) ve tasvir kullanılır. SO.ret ve suver ya
nında aynı kökten türeyen fiiller Kur'an-ı 
Kerim'de insana Allah tarafından verilen 
şekli ifade etme bağlamında yer alırken 
(Al-i İmran 3/6; el-A'raf 7/ 11; Gafir 40/64; 
et-Tegabün 64/3; el-infitar 82/8) birçok ha
diste bunun yanı sıra "resim ve heykel" an
lamlarında da geçer (Wensinck, el-Mu' cem, 
"svr" md.) . Aynı kökten musavvir (biçim
lendiren) Allah'ın isimlerinden biridir (el
Haşr 59/24) . Bunlarla ilgili olan timsal ke
limesi Kur'an'da çoğul şekliyle (temasll) 
iki ayette yer alır (el-Enbiya 21/52; Sebe' 
34/13ı Bunlardan ilkinin "putlar" manasın
da olduğu açık olup ikincisinin anlamı t ar
tışmalıdır (aş.bk.). Suret ve timsal "bir nes
nenin şekli, resmi" ve "heykel" manasında
dır. Bazı hadislerde bu kelimelerin bera
berce veya birbiri yerine kullanıldığı görü
lür (el-Muvaua', "İsti'zan", 6). Dil bilginle
rinin bir kısmına göre tirnsalin gerçek an
lamı sadece ruh sahibi varlıklarla ilgili olup 
cansız nesneler hakkında mecazen kulla
nılırken suret hem canlı hem cansız var
lıkların biçimlerini ifade eder (Mutarrizl , I, 
486; II, 257-258). Sözlükte "büyük ve iri at, 
ağaç, bina" manalarma gelen heykel, Arap
ça'da Hz. lsa ve Meryem'in üç boyutlu tas
virleri bulunan kilise anlamında da kulla-

nılmış, daha sonra bir nesnenin herhangi 
bir malzemeyi yontarak veya başka bir iş
lemle şekil vererekyapılan üç boyutlu ben
zerini ifade etmeye başlamıştır. Literatür
de su ret genellikle resim ve heykeli kapsa
yacak biçimde kullanılmış, ayırım yapılmak 
istendiğinde heykel için "gölgesi olan su
ret", resim için "gölgesi olmayan suret" 
denilmiş, bazan da heykel timsal ve tema
sille anlatılmıştır. Günümüzde kitap, elbi
se, kumaş, halı , duvar, tavan gibi bir düzey 
üzerine uygulanan somut ya da soyut var
lıkların şekillerinin çizimi yanında karika
tür, minyatür, nakış. süsleme, sembol, tek
nik resim, sanayi ürün tasarımı, mimari 
plan, harita, şema, düital çizim ve fotoğ
raf da geniş anlamıyla resim kapsamında 
kabul edilir. Heykel ise bir maddeden yon
tularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup 
pişirilerek biçimlendirilen üç boyutlu mü
cessem eserleri kapsamaktadır. 

ilahi dinlerde genellikle resim ve heykel 
yapımına olumsuz bakilmasıyla putperest
liği engelleme düşüncesi arasında önemli 
bir ilişkinin bulunduğu anlaşılmaktadır. ibn 
Abbas, insanlık tarihinde putperestliğin . 

iyilikleriyle tanınmış insanların hatırasını 
yaşatma amacıyla heykellerinin yapılma
sı sonucunda ortaya çıktığını belirtmiştir 
(Buhar!, "Tefsir" , 7111) . Tevhid inancınıyer
leştirme mücadelesinin önderlerinden olan 
Hz: ibrahim'in hayatında putları kırma ey
lemi özel bir yere sahiptir (el-Enbiya 21152) . 

Tevrat'ta on emirden ikincisinde, "Kendin 
için oyma put, yukarıda göklerde olanın 
yahut aşağıda olanın yahut yerin altında 
olanın hiç suretini yapmayacak, onlara eğil
meyeceksin" denilmekte (Çıkış, XX/4-6; 

Tesniye, V/8), erkek, kadın, kara hayvanı , 

balık ya da kuş suretinde put yapılması ya
saklanmaktadır (Tesniye, N/!6- ı 8). Hıris
tiyanlık'ta da zaman zaman tasvire karşı 
çıkılmış, Helenistik pagan ikonografiyi hı
ristiyanlaştırarak sürdüren Bizans kültü
ründe 726-843 yılları arasında gelişen iko
noklazma (put kırıcılık) hareketi sadece haç 
ve bitki süslemeleri gibi cansız nesnelerin 
resminin yapılmasına izin vermişti r. Pro
testanlığın kurucusu Martin Luther de ki
liselerden resim ve heykelleri kaldırtmış
tır. Hz. Peygamber, Mekke'nin fethinden 
sonra Kabe'nin içinde bulunan putların kı
rılıp kaldırılmasını emretmiş ve bu sırada, 
"Hak geldi, batı! yok oldu" ayetini (el-isra 
ı 7/81 ı tekrar ederek okumuştur (Buhar!, 
"Tefsir", 17/ 12; Müslim , "Cihad", 84). Re
sCıl-i Ekrem'in Kabe'deki bütün put ve re
simleri imha edip Hz. lsa ile Meryem'e ait 
bir resmi bıraktığına dair zayıf rivayet ise 
(Ezraki, I, I65) konuyla ilgili sahih riva-
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yetlerle ve Hz. Peygamber'in putperest
liğe karşı tavrıyla uyuşmamaktadır. Öte 
yandan bazı düşünür ve sanatçılar, resim 
ve heykel yasağını sanata bir başka düz
lem kazandıran olumlu bir gelişme olarak 
görmüşlerdir. 

Klasik dönem islam alimlerinin büyük 
çoğunluğu insan ve hayvan heykeliyle re
simlerinin yapılmasını haram saymakla bir
likte bitkilerin ve cansız nesnelerin resmi
nin yapılmasını. yine baş kısmı olmamak 
veya hayatta kalamayacak bir görünümde 
olmak ya da üstüne basılan, dayanılan halı , 

minder gibi saygı gösterilmekten uzak eşya 
üzerinde bulunmak kaydıyla insan ve hay
vanların resmedilmesini caiz görmüşlerdir. 

Ayrıca resimli ya da mücessem olan çocuk 
oyuncaklarının kullanımına cevaz verilirken 
haç gibi islam inancına aykırı sembollerin 
kullanımı haram kabul edilmiştir. Bu gö
rüşler Hz. Peygamber'den rivayet edilen şu 
hadisiere dayanır: Evde gördüğü resimli bir 
örtüyü asılı olduğu yerden çıkaran Resul-i 
Ekrem, "Kıyamet günü insanlardan en şid
detli azaba uğrayacak olanlar Allah'ın ya
rattıklarının benzerini yapanlardır" buyur
muş, bunun üzerine Hz. Aişe örtünün ku
maşından yastık yapmıştır (Buhar!, "Li
has", 9 I) . Resimli bir eşya satın alan Aişe' 
ye Resulullah, "Bu resimleri yapanlara kı
yamet günü azap edilir ve onlara, 'Hadi, 
yaptığınız şu suretiere can verin!' denilir; 
içinde resim bulunan eve melekler girmez" 
demiştir (Buhar!, "Libas", 92ı Ümmü Ha
blbe ve Ümmü Seleme, Habeşistan'da için
de suretler (resim veya heykeller) bulunan bir 
kilise gördüklerini anlatınca Hz. Peygam
ber, "Onlar içlerinden hayırlı bir kişi öldü
ğünde kabri üzerine mabed inşa ederler, 
içine de bu suretleri yaparlardı; işte onlar 
kıyamet günü Allah katında yaratılmışla
rın en kötüsüdür" demiştir (Buhar!, "Şa
lclt'', 48 ; Müslim. "Mesacid" , ı6) . Resul-i 
Ekrem, üzerinde canlı resimleri bulunan 
eşyalar sebebiyle Cebrail'in eve girmeyip 
(Buhar!, "Libas", 92), resimlerin baş tara
fının kesilmesini veya örtünün yere seril
mesini istediğini bildirmiştir (Nesaı, "Zi
net" , ı ı 4 ı Resim çizmekle geçimini sağ
layan bir kimsenin bu konuda kendisine 
danıştığı ibn Abbas, resim çizenierin ahi
rette cezalandırılacağına dair hadisi aktar
dıktan sonra eğer işini sürdürmek zorun
daysa cansız şeyleri ve ağaçları çizmesi
ni tavsiye etmiştir (Buharl, "Büyü'", I04; 
Müslim. "Libas", 99ı Resulullah, namazda 
kendisini meşgul ettiği gerekçesiyle üze
rinde resim bulunan bir örtünün kaldırıl
masını istemiş (Buhar!. "Libas" , 9 I), diğer 
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bir rivayete göre ise dünyayı hatırlattığı 
gerekçesiyle üzerinde kuş resmi olan bir 
örtüyü kaldırtmıştır (Müslim , "Libas", 88). 
Bununla birlikte Hz. Peygamber'in kumaş 
üzerindeki nakşı bu yasaktan müstesna 
tuttuğu , bu sebeple bazı sahabilerin ev
lerinin kapısına resimli perde astığı riva
yet edilmiştir (Buharl, "Libas", 90) Re
sul-i Ekrem üzerinde haç resmi bulunan 
ev eşyalarını kaldırmış (Buhar!, "Libas", 90). 
kız çocuklarının oyuncak bebeklerle oyna
masına izin vermiştir (Buhar! , "Edeb" , 8 ı ) 

Geçmişte ve günümüzde bazı alimler 
canlıların resim ve heykellerinin yapılma
sının haram olmadığını savunmuştur. Bu 
görüşte olanlar daha çok, Kur'an'da kötü
lenıneden zikredilmesi durumunda islam'
dan önceki semavl diniere ait hükümlerin 
(şer'u men kablena) müslümanlar bakımın
dan da geçerli olduğu yönündeki usul gö
rüşünden yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'de 
Hz. Süleyman'ın heykeller yaptırdığından 
(es-Se be' 34/1 3) ve Hz. İsa'nın çamurdan 
kuş sureti yaparak Allah 'ın izniyle ona can 
verdiğinden (Al-i imran 3/49; el-Maide 5/ 
110) olumsuz bir ifade kullanılmaksızın söz 
edilmesini delil gösterirler. Heykel yapmak 
caiz olunca canlı resmi yapmanın öncelik
le c~ıiz olacağını savunan bu görüşe göre 
heykel ve resim, tapınma veya saygı gös
terilme amacıyla yapılması, başka bir di
nin sembolü olması, çıplaklık unsuru taşı
ması gibi unsurlar sebebiyle haram kılın
mıştır (ibn Atıyye el-Endelüs!, IV, 409; M. 
Reşld Rıza, IV, 1414, 1417). Anılan ayetle
rin cevaz hükmüne delil olamayacağını sa
vunan çoğunluğa göre Hz. Süleyman'la il
gili ayette geçen "temasll" kelimesi can
sız varlıkların heykellerini ifade etmiş ola
bilir; Hz. İsa'nın uygulaması ise peygam
bere has mucizevi bir olay olarak değer

lendir ilmelidir. Ayrıca Kur'an ve Sünnet'in 
yürür lükten kaldırıldığını bildirdiği önceki 
semavl diniere ait hükümler müslüman
lar açısından kaynak niteliği taşımaz; ha
dislerde resim ve heykel yapmanın haram 
olduğu açıkça bildirildiğine göre anılan 
ayetler bu konuda delil olmaz. 

Bir kısım alimler de hadislerdeki yasağın 
heykel yapımına yönelik olduğunu belirt
miş, bazı hadislerde yer alan "kumaştaki 
nakış 1 alarnet dışında" ifadesini iki boyut
lu resme izin verilmesi şeklinde yorumla
mış. Hz. Peygamber'in, evindeki resimli ör
tüleri kaldırtıp yalnızca halı ya da minder 
olarak kullanılmasına izin vermesini onun 
sade hayat tarzını koruma ve namazı huşO 
içinde kılma amacıyla açıklamış (Buharl, 
" Şalat", 15; Müslim , "Libas" , 87, 88 ). Zeyd 
b. Halid gibi bazı sahabilerin evlerinin ka-
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pısında üzerinde canlı hayvan resmi bulu
nan perde asılı olmasını (Müslim. "Libas", 
85, 86) hadislerdeki sOret yasağının hey
kelle ilgili olduğunu gösteren bir kar'ine 
kabul etmiştir (İbn Hacer, X, 388; M. Rev
vas Kal'ad, ll , 1246-1 25 1) . Bu görüşü eleş
t iren çoğunluk konuyla ilgili yasaklayıcı ha
dislerin birçoğunda perde, örtü vb. kumaş 
üzerindeki resimlerden söz edildiğini , ya
sağın dışında tutulan "rakm"ın resimden 
çok nakış . elbise üzerine konulan damga, 
alarnet vb. şeyleri belirttiğini ve hadisle
rin bir kısmında resimli kumaşın minder 
örtüsü olarak kullanılmasına izin verilme
sinin hadislerdeki yasağı zühd gerekçesiy
le açıklamayı zorlaştı racağını , birçok ha
diste genel anlamda resim yapmanın kö
tülendiğini, sözü edilen sahablye bu hadis
lerin ulaşmamış olabileceğini ifade etmiş

tir. 

Bazı alimler ise canlı-cansız ayırımı yap
mamış, hadislerde kötülenen Allah'ın ya
ratmasına benzeme çabasının canlı ve can
sız bütün yaratıkların resimlerini yapma 
faaliyetinde var olduğunu, güneş gibi can
sız varlıklara da tapıldığını , bu sebeple put
perestliğe yol açma tehlikesinin bu durum
da da var olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu 
görüşü de eleştiren çoğunluk, rivayetlerin 
tamamının bir arada değerlendirilmesi du
rumunda sOret yasağıyla ilgili hadislerde 
canlı sOretlerden söz edildiğinin görüle
ceğini, ayrıca canlılardan farklı olarak ay, 
güneş , yıldız ve ağaç gibi nesnelere tapan 
putperestlerin bu nesnelerin resim ve hey
kellerine değil bizzat kendilerine ibadet et
tiğini, dolayısıyla bu tür varlıkların sOret
lerinin yapımında putperestliğe yol açma 
tehlikesinin bulunmadığını , bu sOretierin 
batı! bir dinin sembolü olarak kullanılması 
halinde tıpkı canlı resimlerinde ve haçta 
olduğu üzere bunların sOretlerinin yapıl
masının da haram sayılacağını belirtmiş
lerdir (Bedreddin el-Ayni, IX, 312; İbn Abi
din , 1, 649) . 

Modern dönemde alimierin bir kısmı 
-resim yasağının putperestliğe yol açması 
endişesiyle alakasına dikkat çekerek- gü
nümüzde ortaya çıkan ihtiyaçlar sebebiyle 
bu yasağa birtakım istisnalar getirilebile
ceğini , hatta bazıları resmin caiz olup ol
mamasında fayda-zarar kriterinin esas alın
ması gerektiğini ifade eder. Bu tartışma

larda fotoğraf çektirme konusu da ele alın
mıştır. Birinde fırça . diğerinde makine kul
lanılması dışında aralarında fark bulunma
dığı için sadece güvenlik, tıbbi ihtiyaçlar, 
resmi evrakta kullanma gibi zorunlu hal
lerde fotoğraf çektirmeyi caiz gören eğili

min fotoğrafların devlet adamlarının tan-

rılaştırılması, müstehcenliğin ve ahlaksız
lığın yayılması gibi islam dininin onaylama
dığı amaçlarla kullanılması olgusundan et
kilendiği anlaşılmaktadır. Hakim kanaate 
göre ise fotoğraf resme kıyaslanamayaca
ğı için caizdir. Bazıları , fotoğrafla resim ara
sındaki farkı belirtmek için eski fetvalarda 
suda veya aynada yansıyan sOretin hük
mü hakkında yapılan açıklamalara başvur
muş, bazıları da fotoğraf çekmenin bir alet 
yardımıyla gölgeyi hapsetmekten ibaret 
olduğunu, fotoğrafta resimde olduğu gi
bi Allah'ın yaratma sıfatıyla boy ölçüşme 
anlamının bulunmadığını. ayrıca fotoğra

fa olan ihtiyacın hadislerde yasağın dışın

da tutulan elbise üzerindeki nakış ve süs
lemelerle ilgili ihtiyaçtan daha fazla oldu
ğunu söylemişti r. 

islam alimleri arasında , dili yazıya ak
tarmak üzere kullanılan harf ve sayı gibi 
sembollerin çiziminin mubahlığı hususun
da bir tartışma bulunmadığı gibi Uzakdo
ğu ülkelerinde yaygın olup sembollerden 
oluşan resim yazısının da mubahlığı tar
tışma konusu olmamıştır. Haç gibi batıl 
inançları temsil eden sembollerin çizilme
si ve üzerinde bulunduğu eşyanın kulla
nılması ise haram sayılmıştır. Hz. Peygam
ber'in yere çizgiler çizerek sahabeye bazı 
konuları anlattığı bilinmekte olup (Buha
r!, "Ril5al5", 4 ) harita ve teknik resim türü 
çizimierin mubahlığı hususunda herhangi 
bir ihtilaf söz konusu değildir. Ebru. tez
hip, çinicilik, oymacılık, halı dokumacılığı 
ve oyalardaki nakış ve süslemelerde oldu
ğu gibi soyut resimlerin mubahlığı konu
sunda da ihtilaf bulunmamaktadır. Min
yatür, karikatür ve çizgi filmleri oluşturan 
resimler genel anlamda resmin hükmüyle 
ilgili yukarıda geçen tartışmalar ışığında 
farkl ı biçimlerde değerlendirilmiştir. 

Literatürde resim yaptırma, resimli eş

yanın ticaretini yapma ve duvar resimleri 
yahut asılı resimler bulunan yerde namaz 
kılmanın hükmü üzerinde de durulmuş
tur. Yapılması veya kullanılması caiz gö
rülen resimleri yaptırmanın ve böyle re
simler taşıyan eşyanın alınıp satılmasının 
caiz görüleceği açıktır. insan veya hayvan 
resmi yapmanın haram olduğu kanaatini 
taşıyan bazı alimler, üzerinde bu tür resim
ler bulunan eşyanın satın alınmış olması 
durumunda halı , kilim veya minder gibi 
kullanılabileceğini belirtmiştir. Dört mez
hebe göre resim ve heykel bulunan yer
lerde namaz kılmak rnekruh sayılmıştır. Bu 
konuda yukarıda geçen hadisler dışında 
gayri müslimlere benzeme yasağı (Ebu 
DavOd, "Libas", 4) ve sahabenin uygula
ması delil gösterilmiştir. Hz. Ömer ve İbn 



Abbas'ın , içinde suret bulunması sebebiy
le kiliseye girmeyi ve orada namaz kılmayı 
rnekruh gördükleri nakledilir (Buhihl. "Şa

lat", 54) . Hanefi mezhebinde resmin üze
rine secde yapılması veya namaz kılanın 
önünde resim bulunması resmin duvarlar
da veya tavanda bulunmasına göre daha 
sakinealı görülmüş, ancak dikkatli şekilde 
bakılmadıkça görülmeyen küçük resimle
rin olduğu yerde namaz kılınması rnekruh 
sayılmamıştır. Yine küçük olması ve yü
celtme amacı taşımaması sebebiyle resim
li yüzük takmak ve resimli para kullanmak 
caiz görülmüş , açıkta olmayıp cep vb. bir 
yerde taşınması sebebiyle üzerinde böyle 
para bulundurarak namaz kılmanın da ca
iz olacağı belirtilmiştir. öte yandan İslam 
alimleri dindeki özel konumları sebebiyle 
peygamberlerin suretinin yapılmasını caiz 
görmemiş, çağdaş alimler bu hükmün ti
yatro ve film yoluyla temsil hakkında da 
geçerli olduğunu ifade etmiştir. 

İslam dinini kendinden önceki diniere in
dirgeme eğiliminde olan bazı şarkiyatçı
lar, resim yasağının İslam aleminde Yahu
diliğin tesiriyle veya Hıristiyanlığa tepki 
olarak ya da Bizanslılar'daki ikonoklazma 
hareketinin etkisiyle ll. (VIII.) yüzyıl sonla
rından itibaren ortaya çıktığını . İran fet
hinde sahabilerin İran hükümdarının sara
yındaki resimlere dokunmaması , para ba
sımında Emevl Hükümdan Abdülmelik b. 
Mervan dönemine (685-705) kadar üzerin
de resim bulunan paraların basılmış olma
sı ve bazı Emevl saraylarında duvar resim
lerinin yer alması gibi olgular karşısında 
resim yasağı hükmünün izah edilemeye
ceğini ileri sürmüşlerdir. Bu görüş şöyle 
eleştirilmiştir : Aynı kaynaktan gelen ilahi 
dinlerin hükümleri arasında benzerlik bu
lunması tabiidir. Ancak Bizanslılar'da gö
rülen put kırıcılık hareketinin, İslam dün
yası karşısında gittikçe gerileyip toprak ve 
güç kaybeden hı ristiyanların müslüman
lardan etkilenerek dinlerinin esaslarına dön
me ihtiyacını hissetmelerine bağlanması 
daha makul görünmektedir. Öte yandan 
Emevl hükümdarlarının birçok konuda di
ni hükümlere aykırı hareketlerde bulun
dukları , bu sebeple sahabe döneminden 
itibaren İslam alimleri tarafından uyarıı
dıkları bilinmektedir; yaptırdıkları saray
larda bulunan resimlerin de İslam alimle
rince onaylandığını söylemek mümkün de
ğildir. Resimli paraların kullanılmasına ge
lince o dönemde devlet tarafından basılan 
belirli bir paranın bulunmadığı, alışveriş
lerde bazan altın ve gümüş parçalarının 
para yerine sarfedildiği , bazan da gayri 
müslim devletlerin bastığı resimli parala-

rın kullanıldığı bilinmektedir. Ancak saha
benin yaptıkları binalarda, kurdukları şe

hirlerde ve ürettikleri ya da kullandıkları 
elbise, ev eşyası gibi çeşitli eşyalarda canlı 
resimlerine yer vermemeye dikkat ettik
leri konuyla ilgili rivayetlerden anlaşılmak
tadır. 

Modern dönemde ileri sürülen, putpe
restliğe yol açma illeti ortadan kalktığı için 
artık suret yasağının söz konusu olmadığı 
yönündeki görüş şöyle eleştirilmiştir : Su
ret yasağının illetinin putperestliğe yol aç
ma tehlikesiyle sınırlı olmayıp Allah ' ın ya
ratmasına benzeme ve onun yaratması ile 
boy ölçüşme gerekçesinin de bu hüküm
de etkili olduğu hadislerden anlaşılmakta

dır. Ayrıca putperestliğin hala yaygın oldu
ğu günümüzde putperestliğe götüren yol
ların kapatılmasına ihtiyaç kalmadığını söy
lemek mümkün değildir. insanlığın ente
lektüel düzeyinin yükseldiği ve tevhidi ko
ruma ihtiyacının ortadan kalktığı, eski de
virlerde insanların düşünce ve tahayyül 
güçlerinin yeterince gelişmemiş olması se
bebiyle putlara tapındıkları ve bu yüzden 
resmin haram kılındığı şeklindeki yorum
lar aydınlanmacı ve pozitivist tarih anlayı
şının etkisiyle yapılmaktadır. Sanatlar doğ
dukları çevrenin dünya görüşünü ve ha
yat anlayışını yansıtır; diğer bir ifadeyle 
varlık tasawuru. kültürel ve ahlaki durum
la sanatlar arasında sıkı bir ilişki bulunur. 
Geçmişte Hz. İbrahim'in dini ve Hıristiyan
lık gibi bazı ilahi dinlerin yabancı kültürle
rin ve siyasi şartların tesiriyle değişikliğe 
uğradığı dönemlerde bu dinlerin önderle
rine ait resim ve heykeller dini semboller 
halini alarak yaygınlaşmış, Kabe'nin içi ve 
kiliseler put. resim ve heykellerle doldu
rulmuş, aslında tevhid inancına sahip olan 
bu dinlerin mensupları zamanla putpe
restliğin etkisi altına girmiştir. Heykel ve 
canlı resimlerinin yasaklanması öncelikle 
putperestliğe yol açabilecek batı! inançla
rın önlenmesine yöneliktir. Bu bakımdan 
ressam veya heykeltıraşın niyeti ve tama
men estetik duygularla hareket etmesi 
çok önemli değildir; çünkü sanat eserinin 
içinde yer aldığı dünya görüşü ve mede
niyet sanatçıdan bağımsız olarak onlara 
bir anlam ve fonksiyon yüklemekte, sanat 
biçimlerinin, içinde ortaya çıktıkları mede
niyet ve kültürle yakından ilişkisi bulun
maktadır (Sorokin . s. 41) Nitekim antik 
Yunan'dan günümüze resim ve heykelle
rin dini imaları olagelmiş, Buda ve Hz. lsa 
ile ilgili resim ve heykeller ancak dini bir 
bağlam içinde yorumlanabilmiştir. Heyke
lin Katolikler'de, resmin Ortodokslar'da di
ni anlamları bulunan semboller biçiminde 
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kullanılması . lsa heykelinin ve ikonlarının 
kiliselerde ve evlerde bulunuşu , bunların 

ibadetlerde, duada ve gündelik hayatta 
kullanımı , çeşitli ülkelerdeki festivalierin bu 
semboller etrafında yürütülmesi putpe
rest kültürün bir biçimde devam ettiğini 
göstermektedir. Su ret ve heykelleri mad
de ötesi güçleri temsil eden nesneler ola
rak görme. hatta bunlara insanın tapın
ma ihtiyacını karşılayacak bir kutsallık at
fetme şeklindeki beşeri yanılgının çok yo
ğun olduğu bir dönem ve toplulukta or
taya çıkan İslamiyet Allah'tan başka hiç
bir yaratıcının ve mutlak güç sahibinin bu
lunmadığı f ikrini mesajının odak noktası 
yaptığı için insanları tevhid akldesinden 
uzaklaştıracak tehlikelere karşı temkinli 
davranmış, bu tavrın gereği olarak Hz. Pey
gamber belirtilen nesnelerin günlük ya
şantıda yer tutmaması hususunda titizlik 
göstermiştir. Ancak İslam tebliğinin ileri 
dönemlerinde naslardaki tasvirle ilgili ya
saklayıcı ve tehditkar ifadelerde azalma 
görüldüğü gibi. müslümanların bu ilkel ya
nılgıdan iyice uzaklaşması ve bu yönüyle 
şirke bulaşma tehlikesinin azalmasına pa
ralel olarak islam alimlerinin de resim ve 
suretler hususunda daha müsamahakar 
davranmaya başladıkları görülmektedir. 
Heykel konusunda daha katı davranılması 
da bu anlayışın sonucudur. Dinde haram 
ve helale konu olan şeyin nesneler (a'yan) 
değil eylemler (efa!) olduğu dikkate alın
dığında bu konuda yasaklananın resim ve 
suretin bizzat kendisi olmayıp, bunların ki
şileri şirke götürmesi, kutsallık ve tapın

ma aracı yapılması olduğu açıktır. Buna 
göre anılan endişenin ve tehlikenin varlı
ğı nisbetinde yasaklık hükmünün varlığı
nı koruyacağı, bunun bulunmayıp daha çok 
bir ihtiyacın, estetik duygusunun ifadesi 
olduğu durumlarda bu tür faaliyetleri asli 
hüküm olan mubah çerçevesinde değer
lendirmenin uygun olacağı anlaşılmakta
dır. Resim çizme ve heykel yapmanın Al
lah 'ın yaratıcılığına özenme anlamı taşı

ması halinde bunun İslam inancıyla bağ
daşmayacağı , şekillendirme yeteneğine, 

keşif ve sanat gücüne sahip kimselerin bu 
gücü kendilerinden bilerek kibir ve gurura 
kapılmayıp bu kabiliyeti Allah'ın bir lutfu 
olarak görmeleri gerektiği , bu sanatın ah
lak dışı ve zararlı amaçlara araç yapılma
sının dinen sakinealı olduğu ise kuşkusuz
dur (bk Apayd ın . IV. 1829-183 1) Öte yan
dan ilk dönemden itibaren müslümanla
rın çoğunlukla uydukları su ret yasağı is
lam medeniyetinde estetik duygunun ifa
desi olarak ortaya çıkan çizim ve süsleme 
sanatını belli bir istikamete yönlendirme 
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gibi bir işlev de görmüştür. Bunun neti
cesinde güzelliği ifade etmek üzere müs
lüman sanatçılar başka bir bakışla tahay
yül, çizim ve boyamanın farklı terkiplerini 
ortaya koymuş. bu anlayışı yansıtan hat, 
tezhip. ebru gibi sanat dalları ortaya çık
mıştır. 
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Osmanlı mali terminolojisinde 
genel olarak 

Lvergi anlamında kullanılan bir terim._j 

Sözlükte "alamet, işaret, n işan, iz; süret; 
vergi" anlamlarına gelen resim (resm) ke
limesi (çoğulu rüsum 1 rüsumat) Osman
lılar'da vergi dışında devlet törenlerini de 
(resm-i all [cuma selamlığı[, resm-i geçit, 
resm-i küşad [açılış töreni[ vb.) ifade eder
di. Modern kamu maliyesinde devletin ver
diği hizmetlere karşılık aldığı vergilere re
sim denir. Ancak klasik fıkıhta bu anla
mıyla kullanılmaz . Osmanlılar'da resim, 
gerek merkezin doğrudan tahsil ettiği ge
rekse timara ayrılmış edilmiş yerlerden 
alınan vergi ve tazminatların genel adıdır. 

Toplanması belli kurallara bağlı olduğu 
için "kanun". bir yükümlülük belirttiği için 
"teklif". geleneksel olduğu için "adet" gibi 
kavramlar da resim yerine kullanılmıştır. 
Adet kelimesi Osmanlı öncesi uygulama
ları (adet-i Kayıtbay gibi), kökleşmiş yerel 
vergileri (adet-i harman) ve gelenekselleş
miş diğer bazı vergi cinslerini (adet-i ağ
nam) gösterir. Osmanlı vergi ve resim sis
temi, fethedilen yerlerin uygulamalarının 
yumuşatılarak devam ettirilmesiyle çeşit
lendiği için mahalli adlandırmalar mali ter
minolojiye girmiştir. Bu vergilerin bir kıs
mı mukataa, bir kısmı tirnar sistemi içe
risinde düzenli devlet vergileri haline dö
nüşmüştür. 

Devletin doğrudan toplacjığı resimler 
merkez maliyesini yansıtan bütçelerde gö
rünür. Osmanlı bütçelerinde dört gelir tü
rü vardır: Mukataa, cizye. avarız ve ağnam. 
Son üçü tamamen vergi hasılatından, mu
kataa gelirlerinin çoğu vergi ve resimler
den oluşur ( Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 
s. 5 ı 4) . Mukataa birimlerinin bazı vergi
leri adlarını belirtmeden ihtiva etmiş ol
masına rağmen bütçeler irili ufaklı bir kı
sım resimleri tesbite imkan verir. Bunla
rın çoğu toplu olarak bölge adları taşır. Bir 
kısmı da gümrük, damga, ipek kapanı 
( mizan-ı harlr). tütün, kahve, zeytinyağı, sa
bun resmi vb. resimlerle ilgilidir. Ticari ver
giler genellikle mukataa sistemi içerisin
dedir. Pazarlara getirilen mallardan alınan 
bac ve damga resimleriyle kapan (kantar 
veya mlzan) resimleri denen un, bal, yağ 
gibi malların toptan ticaretinden alınan 
resimler böyledir. Yine kervan ticaretin
den belli noktalarda "bac-ı ubür" denen iç 
gümrük vergisi alınır. ithal veya ihraç edi
len mallar tüccarın müslüman. zimmi ya 

da harbl oluşuna göre farklılaşan dış güm
rük vergisine tabidir. Bu vergilerden bir 
kısmı, bac ve damga gibi sonradan uygu
lamaya girdiği için bid'at diye tanımlan
mışsa da neticede hazinenin sürekli gelir
leri arasında yer almıştır. Bir gelir kaynağı 
mukataa haline getirildiğinde berat res
mi, mukataa gibi avarız ve cizye toplama 
yetkisi verildiğinde kalemiye resmi ödenir
di. Kalemiye resmi sonraları mukataa ve 
malikane sahiplerinden alınan önemli bir 
vergi haline dönüştü . Mukataa işlemlerin
den hazineye kalemiye resmiyle müzaye
de masrafları için delialiye resmi ödenirdi. 
1734 yılından itibaren malikane şeklinde 
aldığı mukataasım devreden kişiler, mer
kezi hazineye ödedikleri malikane muac
celelerinin (peşin) o/o 10'u oranında kasr-ı 
yed resmi ödemeye başladılar. 

Padişah değişikliklerinde kapıkullarına 

ödenen ve bir yıllık ulüfe tutarı olan cülüs 
bahşişlerinin finansmanı için devlet görev
lilerinin beratları yenilenir ve bundan be
rat resmi yahut cülfis resmi alınırdı . Cü
lOs resmi, XVIII. yüzyılın başlarından itiba
ren malikane muaccelelerinin o/o 25'i ora
nında malikane tasarruf edenlerden de 
alınmaya başlanmıştı. Mukataa gelirleri
nin ağnam gelirleri hariç bütçe içerisin
deki oranı o/o 24-37 arasında değişmiştir. 

Küçük ve büyükbaş hayvanlardan alınan 
vergileri ifade eden ağnam gelirleri de 
mukataa şeklinde olmakla birlikte çok de
fa bütçelerde ayrı olarak gösterilmiştir. 
Bunlar ağnam-ı celebkeşan ve adet-i ağ

nam türıe-fine ayrılırdı. Celebkeşan istan
bul'a koyun getirmekle görevli olan kim
selerdi. Bunların koyunlarından alınan ver
gilerle reayanın elinde bulunan koyunlar
dan alınan adet-i ağnam gelirlerinin top
lam bütçe gelirlerine oranı o/o 1-2,5 gibi 
önemsiz bir rakamdır. 

Cizye Osmanlı Devleti'nin ikinci önemli 
gelir kaynağıdır. Bu vergi, zimmi statü
sOndeki müslüman olmayan faal erkek nü
fustan alınan kişi vergisiyle tabi devletler
den (Eflak-Boğdan ve Erde! voyvodalığı, 
Dubrovnik) alınan ve bedel-i cizye denen 
maktO cizyeden oluşurdu . Mısır, Bağdat. 

Basra gibi eyaletlerin maktü cizyeleri de 
irsaliye denilen yıllık vergileri içinde yer 
alırdı . Cizye gelirlerinin toplam bütçe ge
lirleri içindeki payı o/o 23-48 arasındadır ve 
1691 reformundan sonra büyük artış gös
termiştir. 

Üçüncü önemli gelir kaynağı avarız de
nen olağan dışı vergilerdir. Bunlar başlan
gıçta savaş harcamalarını finanse etmek 
için konmuş. XVII. yüzyılın sonlarından iti-


